Kan du stå i spidsen
for en aktiv rideklub?
Morsø Rideklub søger en daglig leder/berider til at varetage og
stå i spidsen for vores rideklub. Vi søger en daglig leder, som i samarbejde med bestyrelsen, udvalg og klubbens medlemmer vil være med
til at videreudvikle vores klub.
Morsø Rideklub, MRR, er placeret i Legind Skov, 7900 Nykøbing Mors. Til daglig er 60 heste og ponyer opstaldet,
hvoraf de 18 tilhører rideklubben. Vores klub rummer, udover de opstaldede heste, en elevskole og en velfungerende
handicapafdeling. Rideklubbens medlemmer er i alle aldre og udgør både begyndere og øvede, aktive konkurrenceryttere, i såvel spring som dressur. Klubben er en aktiv rideklub med flere arrangementer, herunder flere D-stævner
og et stort C-stævne i spring og dressur. Rideklubben har mange engagerede medlemmer, som gerne hjælper med
at løfte opgaver. Rideklubben råder over 2 haller 20x40 og 3 udendørs 20x60 baner.
Dine arbejdsopgaver er:

Du får som daglig leder ansvaret for rideklubben, samt dens heste og ponyer. Du får ansvaret for rideskolens daglige
drift, herunder personalet, administration og planlægning af både elevskolen og privatundervisningen. Som daglig
leder deltager du ydermere, sammen med vores medlemmer, i planlægningen og udførelse af stævner. Til den rette
er der rig mulighed for at præge arbejdsopgaverne.
Vi forestiller os at du:

- Har et ønske om at skabe og udvikle rideklubben
- Har lyst til at gøre en forskel
- Har gode kommunikations evner
- Er selvstændig, ansvarsbevidst og moden
- Er engageret og brænder for at undervise
- Er uddannet træner eller berider. Alternativt har du tilsvarende erfaring
Vi tilbyder:

- Mulighed for at udvikle klubben og dens tilbud
- Mulighed for at sætte dit eget præg på klubben og dens fremtid
- Undervisning af ryttere på forskellige niveauer og forskellige ambitioner
- Mulighed for at medbringe egen hest
- Mulighed for bopæl
- Mulighed for at præge stillingen i den retning, du brænder for
- En god atmosfære med frivillige, der bakker op om initiativer
- Mulighed for at tage heste i tilridning
Har stillingen som daglig leder af vores klub fanget din interesse, så bedes du sende din ansøgning samt CV til bestyrelsesformand Søren Bek, på mail skb@dsci.dk. Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker at høre mere om jobbet som daglig leder, så kan Søren kontaktes på tlf. 21 29 11 33.
Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, men venter gerne på den rette leder.

Bestyrelsen Morsø Rideklub
Legindvej 5
7900 Nykøbing

